
 

 

 

การเสริมก าลงัของคานคอนกรีต 

โดยการติดตั้งแผ่นเหลก็ 

 

เรียบเรียงโดย ดร.พุทธิพงศ์ หะลห์ีรัตนวฒันา 

การติดตั้งแผ่นเหล็กท่ีผิวดา้นนอกของคานคอนกรีตถือว่าเป็นวิธีการหน่ึงซ่ึงช่วย 
เพิ่มพื้นท่ีหนา้ตดัของเหลก็เสริม ท าใหค้วามสามารถในการตา้นทานแรงดดัและ/หรือแรงเฉือน
ในคานมีค่ามากข้ึน นอกจากนั้นทั้งยงัช่วยลดการโก่งและการสั่นไหวท่ีจะเกิดข้ึนภายใตน้ ้ าหนกั 
บรรทุกจร การติดตั้งแผ่นเหล็กมีขอ้ดีคือใชพ้ื้นท่ีในการติดตั้งแผ่นเหล็กน้อย ท าให้ไม่ไปกีด
ขวางหรือท าใหค้วามสวยงามลดลง การติดตั้งแผ่นเหลก็เขา้กบัคานจะใชอี้พอ็กซ่ี (Epoxy) เป็น
ตวัประสานหรืออาจจะใชส้ลกัเกลียว (Bolt)ช่วยในการยดึติดร่วมกบัอีพอ็กซ่ีดว้ย รูปท่ี 1 แสดง
ตวัอย่างการติดตั้ง แผ่นเหล็กกบัทอ้งคานโดยใชอี้พอ็กซ่ีและ สลกัเกลียวเพื่อเพิ่มก าลงัการรับ
แรงดดัใหม้ากข้ึน โดยลกัษณะของหน่วยแรงและความเครียดท่ีเกิดข้ึนแสดงไดด้งัรูปท่ี 2 

 

                                                       
                   รูปที ่1 หนา้ตดัคานท่ีติดตั้ง แผน่เหลก็ เพื่อเสริมก าลงัรับแรงดดั 



 

 

 
 

                                  
                          รูปที ่2 รูปแสดงหน่วยแรงและความเครียดท่ีเกิดบนหนา้ตดัคานท่ีติดตั้งแผน่เหลก็ท่ีทอ้งคาน 
 
 

                                                           
 

                                              รูปที ่3 ตวัอยา่งการติดตั้งแผน่เหลก็ใตท้อ้งคานสะพาน 

 

 

 
 



 

 

 

                                                       
                                                         

                                           
 

                    รูปที ่4 ตวัอยา่งการติดตั้งแผน่เหลก็ใตพ้ื้นสะพานโดยใชอี้พอ็กซ่ีร่วมกบัสลกัเกลียว 
 
 
 

ส าหรับการติดตั้งแผน่เหลก็เพื่อเสริมก าลงัรับแรงดดัและแรงเฉือนของคานสามารถติดตั้งไดด้งั
รูปท่ี 5 



 

 

 
 
 

                                                     
 

        รูปที ่5 หนา้ตดัคานท่ีติดตั้ง แผน่เหลก็ เพื่อเสริมก าลงัรับแรงดดัและแรงเฉือน 
 
วสัดุและอปุกรณ์ 

คอนกรีต โดยทัว่ไปบริเวณผิวของคานคอนกรีตท่ีจะท าการติดตั้งแผ่นเหล็กควร
จะตอ้งมีก าลงัในการรับแรงดึงอย่างน้อย 20 กก./ตร.ซม. เพื่อช่วยการถ่ายน ้ าหนักระหว่าง
คอนกรีตไปสู่ แผ่นเหล็กเป็นไปอยา่งสมบูรณ์และมีพฤติกรรมของช้ินส่วนโครงสร้างเป็นช้ิน 
เดียวกนั 

แผ่นเหล็ก โดยทัว่ไปสามารถใช้เหล็กไดทุ้กเกรด แต่ควรจะใช้เหล็กเกรดท่ีดีใน
กรณีท่ีใช้เหล็กแผ่นท่ีหนา อย่างไรก็ตามเหล็กแผ่นท่ีใช้ควรจะบางท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได ้
เพราะในการถ่ายแรงรับน ้าหนกัจะท าไดดี้กวา่เหลก็แผ่นท่ีหนา นอกจากนั้นตอ้งมีการเตรียมผิว
ของเหล็กใหส้ะอาดปราศจากคราบต่างๆ รวมทั้งคราบน ้ ามนั โดยอาจจะท าไดด้ว้ยการขดัดว้ย
ทราย (Sandblasting) ซ่ึงยงัมีผลให้ผิวเหล็กมีความหยาบข้ึน ท าให้ยดึเกาะไดดี้กบัอีพอ็กซ่ีแต่
ทั้งน้ีแผ่นเหล็กตอ้งหนามากกว่า 3 มม. เพื่อป้องกนัการเสียรูปเน่ืองจากการขดัดว้ยทราย ใน
กรณีท่ีตอ้งท าความสะอาดผวิเหลก็เสียก่อน 

ตัวยึดประสาน  (Adhesive) เป็น ส่วนท่ีช่วยให้ แผ่นเหล็กสามารถยึดเกาะกับ
โครงสร้าง และช่วยในการถ่ายน ้าหนกัมาท่ีแผน่เหลก็ ซ่ึงวสัดุท่ีใชโ้ดยทัว่ไปคือ อีพอ็กซ่ี โดย 



 

 

 

อีพอ็กซ่ีตอ้งสามารถรับก าลงัไดเ้ตม็ท่ีหลงัจากการติดตั้งแลว้ 7 วนั และมีคุณสมบติัท่ีเหมาะสม
กบัสภาวะแวดลอ้มของโครงสร้าง ไม่มีการหดตวัหลงัจากการติดตั้ง สามารถใหก้ าลงัในการยดึ
เกาะและถ่ายแรงรับน ้าหนกัได ้

สลักเกลยีว ใชร่้วมกบัอีพอ็กซ่ีในการถ่ายแรงระหว่างโครงสร้างเดิมกบัแผ่นเหล็ก 
อาจจะใช้เป็นลกัษณะสลกัเกลียวเชิงกล (Mechanical Bolt) หรือ สลกัเกลียวเคมี(Chemical 
Bolt) ซ่ึงส าหรับการเสริมก าลังโดยปกติจะใช้สลักเกลียว ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางอย่าง
นอ้ย 16 มม. มีก าลงัรับแรงเฉือนไม่ต ่ากว่า 24 กิโล นิวตนัต่อตวั วางในแนวเดียวกนัตามขวาง
อย่างน้อยสองตวั โดยเวน้ระยะห่างให้เพียงพอ เพื่อให้สามารถรับแรงเฉือนและแรงดึงท่ีเกิด
ระหวา่ง แผน่เหลก็ และคานคอนกรีต ส าหรับระยะฝังในคอนกรีตข้ึนอยูก่บัคุณสมบติัของสลกั
เกลียว 

สีทาป้องกนัสนิม (Anti-Corrosive Primer) ใชป้้องกนัสนิมท่ีจะเกิดกบั แผ่นเหลก็ 
โดยควรท่ีจะทาป้องกนัทั้งสองดา้นของแผน่เหลก็ 

สีทาป้องกนัความช้ืน (Anti-Weathering Paint) ส าหรับคานท่ีตอ้งอยูภ่ายนอกหรือ
กลางแจ้ง จ  าเป็นท่ีจะตอ้งป้องกนัความช้ืนภายนอกซึมเขา้ไปสู่ แผ่นเหล็ก โดยทาทบัสีทา
ป้องกนัสนิม 

 

                                 
                                    รูปที ่6 ตวัอยา่งแผน่เหลก็ท่ีใชใ้นการเสริมก าลงั 



 

 

 
ขั้นตอนและวธิีการติดตั้ง 

ส าหรับขั้นตอนการติดตั้ง สามารถสรุปไดต้ามแผนผงัท่ีแสดงในรูปท่ี 7 ซ่ึงมีรายละเอียดในแต่
ละส่วนดงัน้ี 

 

การเตรียมพื้นผิวคอนกรีต ต้องมีการเตรียมพื้นผิวอย่างดี โดยการขัดสีให้ผิวสะอาดเรียบ 
บางคร้ังอาจจะตอ้งมีการกะเทาะเอาผิวส่วนนอกออก เพื่อใหถึ้งเน้ือคอนกรีตท่ีรับแรงโดยตรง 
และตอ้งมีการตรวจสอบก าลงัรับแรงดึงของคอนกรีตให้ไม่นอ้ยกว่า 20 กก./ตร.ซม. ถา้หากมี
รอยแตกหรือรูโหว่ตอ้งท าการอดั (Grout) ดว้ย อีพอ็กซ่ีมอร์ตาร์ก่อน จากนั้นจึงด าเนินการเจาะ
รูเพื่อติดตั้งสลกัเกลียว โดยใหค้วามลึกอยู่ท่ีระดบัอยา่งนอ้ยเท่ากบัต าแหน่งของเหล็กเสริมรับ
แรงดา้น ล่าง ในกรณีท่ีติดใตท้อ้งคาน ส าหรับการติดตั้งดา้นขา้งคานจะเจาะจนถึงต าแหน่งของ
เหลก็ปลอก 

 

การเตรียม แผ่นเหลก็ ตอ้งมีการเตรียมพื้นผิวท่ีจะติดแผ่นเหล็กให้สะอาด ปราศจากวสัดุท่ีเป็น
ตวัท าใหก้ารยึดแกะไม่สมบูรณ์ การขดัผิวเหลก็หรือท าให้ผิวหยาบข้ึนจะท าใหก้ารยึดและการ
ถ่ายแรงดีข้ึน ก่อนติดตั้งแผน่เหลก็จะใช ้อีพอ็กซ่ีทาท่ีแผน่เหลก็ก่อนจะติดตั้งเขา้กบัผิวคอนกรีต 
ในบางกรณีจะใชส้ลกัเกลียวร่วมกบัอีพอ็กซ่ีเพื่อใหก้ารถ่ายแรงเฉือนไดดี้มาก ข้ึน นอกจากนั้น
ควรจะมีการป้องกนัผิวของแผ่นเหล็กจากสภาวะแวดลอ้ม อุณหภูมิ และสนิม โดยการทาสี
ป้องกนัสนิม และสีป้องกนัความช้ืน 



 

 

 
 

                                                       
 

                                                                    รูปที ่7 แผนผงัแสดงขั้นตอนการติดตั้ง แผน่เหลก็ 



 

 

 
การติดตั้ง แผ่นเหลก็เข้ากบัคานคอนกรีต 

จะเอาน ้ าหนักบรรทุกจรออกจากโครงสร้างก่อนท่ีจะติดตั้ง จนกว่า อีพ็อกซ่ี จะ
สามารถถ่ายการรับแรงได ้หลงัจากการเตรียมพื้นผิวของคอนกรีตและแผ่นเหล็กให้ปราศจาก
ฝุ่ นผงต่างๆ แลว้ ท าการผสมอีพอ็กซ่ีแลว้ทาลงผิวคอนกรีตและ แผ่นเหล็ก และใชส้ลกัเกลียว
ช่วยในการยึดเขา้กบัทอ้งคานดว้ย โดยจะฝังสลกัเกลียว ไวท่ี้คานคอนกรีตก่อนแลว้ยึดแผ่น
เหล็กดว้ยน็อต และใช้ท่อนเหล็กค ้ ายนัช่วยกดให้เสมอตลอดความยาว แผ่นเหล็ก ในกรณีท่ี
ติดตั้งใตท้อ้งคาน ความหนาของอีพอ็กซ่ีท่ียึดควรจะอยูใ่นช่วง 1-3 มม. หรือ ใหห้นานอ้ยท่ีสุด
เท่าท่ีจะท าได ้เน่ืองจากจะให้การรับน ้ าหนกัแรงเฉือนระหว่าง แผ่นเหลก็และคานคอนกรีตได้
ดีกวา่ ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัคุณสมบติัของอีพอ็กซ่ีท่ีใช ้หลงัจากการติดตั้งแลว้ 7 วนัควรมีการตรวจหา
ช่องวา่งภายในซ่ึงตรวจสอบไดโ้ดยการเคาะ หากพบใหท้ าการอุดอีพอ็กซ่ี 

กรณีท่ีต้องท าการทาบแผ่นเหล็กเน่ืองจากความยาวไม่เพียงพอ จะต้องใช้แผ่น
ประกบั (Cover Plate) ช่วยในการถ่ายแรงอีกที โดยความหนาของแผ่นประกบัหนาเท่ากบั แผ่น
เหล็ก ท่ีใช ้ส่วนระยะทาบของแผ่นประกบัข้ึนอยูก่บัความหนาของ แผ่นเหล็ก และความหนา
ของอีพอ็กซ่ี โดยจะยดึดว้ยสลกัเกลียวร่วมกบัอีพอ็กซ่ีเช่นกนั 

 
การควบคุมคุณภาพ 

ใน การเสริมก าลงัโดยใช ้แผ่นเหลก็ มีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีการควบคุมคุณภาพในการติดตั้ง 
การเตรียมงาน เพื่อใหค้วามสามารถในการรับแรงของ แผ่นเหล็ก เป็นไปตามท่ีออกแบบ โดย
จะตอ้งค านึงถึงส่ิงต่อไปน้ี 

1. ควรมีการตรวจสอบถึงคุณสมบติัของอีพอ็กซ่ีในการรับแรงเฉือนในกรณีท่ีสภาวะแวดลอ้มมี
อุณหภูมิสูง 

2. การติดตั้งควรท าอย่างระมดัระวงัในเร่ืองของพื้นผิวท่ีให้การยึดเกาะ ความช้ืนตลอดพื้นผิว 
การผสมอีพอ็กซ่ี การติดตั้งสลกัเกลียวใหส้ามารถถ่ายแรงได ้

3. คอนกรีตในจุดท่ีท าการติดตั้งแผน่เหลก็ หากมีสภาพเก่า เส่ือมโทรม มีการหลุดล่อนหรือรอย
แตกร้าว ตอ้งท าการซ่อมแซมใหมี้สภาพดีเสียก่อน 



 

 

 

4. สัด ส่วนและคุณภาพของอีพอ็กซ่ีจะตอ้งไดส้ัดส่วนท่ีเหมาะสม มีระยะเวลาท างานเพียงพอ 
ใหก้  าลงัในการยดึเกาะท่ีเหมาะสม รวมไปถึงความหนาไดข้นาดถูกตอ้งสม ่าเสมอ 

5. ผูติ้ดตั้ง ผูค้วบคุมงาน ผูอ้อกแบบ ตอ้งมีความช านาญและประสบการณ์ เน่ืองจากขั้นตอน
ต่างๆ มีความส าคญัต่อประสิทธิภาพงาน 

6. การ ค านวณในการออกแบบเสริมก าลงั ตอ้งมีการตรวจสอบลกัษณะการวิบติัว่าจะเกิดการ
เล่ือนหลุดของ แผน่เหลก็ หรือไม่ และเกิดการวบิติัในส่วนรับแรงอดัหรือส่วนรับแรงดึง 

7. ระยะทาบ ระยะต่อ ตอ้งมีระยะท่ีเพียงพอเพื่อใหเ้กิดการกระจายแรงท่ีต่อเน่ือง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


